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WIADCZE|{IE MAJĄTKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

ż. lezóti
3.
4.
5.
6.

por".r.gólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY
wpisać "nie dotyczy".
oioba ,xłuaulącu oświadczenie obowiązana jest określićprzynaleŻnoŚĆ poszczególnYch
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńskąwspóInością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawarte są inlbrmacje jawne, w częściB zaŚ informacje niejawne
dotycŻące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraZ miejsca PołoŻenia
nieruchomości.
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( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub fi"inkcja )

przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz.U.
zżO11 r. Nr 142, poŻ. \sl1 oraz z żOOż r. Nr 23, poz. 2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr l53, poz. Iż1l i Nr żL4, poz. 1806), zgoclnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam
wchoclzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębnY:

po zapoznaniu się

z

I.

Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgronradzone w walucie polskiej:

na kwote:

...

rrr E

,.O.ę7-{.{.4.r_.

2, Mieszkanie o powierzchrri: ..,,,...,.,-:..,. ,...., m',o wartości:""""

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstw u,

..,,..;.t'.€.łQg,(.€].a...@lł.*.,

,

powierzchnia:

...,.,6",,3,ł",ł"""

tytuł prawny:

III.
1.

posiadam udziały w społkach handlowych zudziałęmgminnych osob prawnych 1ub
udziałów:
_
przedsiębiorców, w kórych uczestniczątakie osoby na|eży podać liczbę i emitenta

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż |0oń udziałow w społce:

Z

,,....,,"",
tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegłym dochod w wysokości:

2, Posiadarn udziały w innych społkach handlowych

Z

-

na\eży podać liczbę i emitenta udziałow: """

tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: """""",
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IV.
1, Posiadarn akcje

w

spółkach handlowych

z

przedsiębiorcow, w których uczestniczą takie osoby

udziałęm gminnych osob prawnych lub

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

{r.t. {.......p_ ę. T.{..{ *,Y,.......

.,

.

....,,

akcje te stanowiąpakiet większy niz 10 uń akcjlw spółce: .......{/-.G....,DP.71{.!..ł../..

Z

tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
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tego tytułu osiągrrąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.{.l..€
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V.
Nabyłern(am) /nabył noj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
zbyciLl w drodze przetargu - należy pcldać opis mienia i datę nabycia, od kogo : .................
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vI.
1.

Prowadzę działalnoścgospodarczą(należy podac forłnę prawną i przedmiot działalności)
:

- wspólnie z innymi

Z tego

osobami

..tr,ł..€...,.,.,. ::.T.{-(d...t........,.

tytl"rłu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ,,.....,,,.,.,......,..

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnościQtalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):......,,.,,.,,

-

osobiście

- wspolnie z

.

...,

innymiosobami
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Z tego tytrrłu osiągrrąłem(ęłam)w roku rrbiegłym dochód w wysokości: ..........,.,
VII.
W społkach handlowyclr (nazwct, siedziba społki ):

Z

...,.....,.....

.,d.ł..€,,.....a:T.t,,ęł.t

-

jestenr człorrkiem racly naclzorczej (ott kietty): ......./.T./...":.....l)..€-T(Ś?..{-

-

jestem członkienr konrisji rewizyjnej (oc| kieĄ,): ....źTl,,€........8..ęT,T.,{.ł.Y..

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ct:

.....(ł.,€.,,..a.",T,i,*,r.

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu, zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęó,
z podaniem kwot uzyskiwanych z(<ażdego tytułu:

,*ęc.ł.ł.Q...ł,,rtrul,k...,.dźru.Ę,a.n.{zl§.....,43.a,a'.i....%:
a.ę.cać.a ., ., € 2l € Z /,,.....7,€.r,ę....ł:
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Ix.
Składniki mienia ruchomego

o

wartości powyzej 10.000 złoIych (w przypaclku pojazdow

mechctnicznyt:h należ.y podac markę, model i rok produkcji): .,....,,,

..., , łq.ęł.m.3..., €eę

.,ł€..ąt,,..s.ęłzęę./,da....ę;_ł.a,€_
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x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej t0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz Warunki na jakiclr zostały udzielone |wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniełn, w jakie.j
w.l,sokości):

Powyzsze oświadczenie składam świadorny(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
pocianie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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